
CARTA DE LAGES 
 
 
Considerações iniciais 

 

Este documento, denominado “CARTA DE LAGES ”, tem por objetivo informar as principais 

conclusões e sensibilizar a sociedade brasileira acerca dos anseios da comunidade científica deste 

País que atua em Manejo e Conservação do Solo e da Água, a partir das discussões realizadas 

durante a XIX REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO S OLO E DA 

ÁGUA (XIX RBMCSA)  ocorrida entre 29 de julho e 03 de agosto de 2012, em Lages, SC. As 

discussões realizadas durante a referida reunião que tinha como tema central “Conservação do 

Solo e da Água no Brasil: preceitos e ações no ensino, pesquisa e extensão“, provocaram 

inquietações nos cientistas, autoridades e estudantes que participaram do evento, criaram 

expectativas e demonstraram a necessidade de se fazer recomendações para melhorar a 

Conservação do solo e da Água no Brasil. As inquietações se deveram ao descaso quase que 

completo, tanto do poder público, quanto da própria comunidade científica e de produtores rurais, 

evidenciando problemas estruturais e conceituais no que se refere aos aspectos produtivos, 

ambientais e culturais relacionados à conservação dos recursos naturais solo e água no País. 

Constatou-se que esses problemas são decorrentes dos seguintes motivos: deficiência na formação 

de recursos humanos, fragilidade da pesquisa, precariedade dos serviços de transferência de 

tecnologia e ineficiência de instituições como a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), e do próprio governo nos seus diversos 

níveis, especialmente pela falta de políticas públicas direcionadas à Conservação do Solo e da 

Água. 

 

Hipóteses levantadas na XIX RBMCSA 

 

1. A conservação do solo e da água no Brasil não foi praticada no passado, não o é no presente e, a 

permanecer o atual estado de coisas, não será praticada no futuro, de forma correta e duradoura. 

Assim, a degradação dos solos brasileiros será agravada, inviabilizando a produção de alimentos na 

quantidade necessária, além de comprometer a qualidade ambiental bem mais do que se imagina. 

Fundamentalmente, isso ocorrerá por quase nunca ter sido seguido o princípio fundamental de 

conservação do solo e da água, qual seja, usar a terra de acordo com sua capacidade de uso, 



respeitar a aptidão agrícola da mesma e tratar cada classe de solo segundo suas necessidades 

particulares e, ainda, manejar corretamente o solo e as culturas. 

2. O estabelecido na hipótese 1 não é atribuído unicamente à falta de conhecimento no assunto, nem 

técnico, nem científico, mas à insuficiente, não devidamente qualificada e bastante desordenada 

atuação dos cientistas de solo brasileiros e de suas entidades de classe (SBCS e Núcleos Regionais 

associados), fundamentalmente por eles não terem e não estarem, ainda, devidamente 

desempenhando suas funções e integralmente cumprindo seus papéis quanto à conservação do solo 

e da água em nosso país. 

3. As deficiências referidas nas hipóteses 1 e 2 se refletem na falta de consciência da sociedade 

brasileira em geral quanto à necessidade de conservação do solo e da água. 

 

As inquietações 

 

1. Quanto à formação de recursos humanos 

 

A discussão desse problema durante o evento tornou notória a deficiência, em quantidade e, 

principalmente, em qualidade, dos recursos humanos necessários para atender a demanda na área 

específica de manejo e conservação do solo e da água no Brasil. Concluiu-se que essa deficiência 

advém da carência acadêmica, desde a graduação nos cursos relacionados às Ciências Agrárias até 

os doutorados nos cursos de pós-graduação em Ciência do Solo, estreitamente resultante da 

deficiência de formação de professores na graduação e de orientadores de estudantes na pós-

graduação quanto ao tema em questão. Sabidamente, o satisfatório desempenho dos profissionais 

nas ações relacionadas ao manejo e conservação do solo e da água depende do domínio que os 

mesmos podem ter sobre um complexo tripé. 

Um dos pés desse tripé é o conhecimento do assunto que norteia a formação de recursos humanos, o 

qual só pode ser dominado pelo exaustivo estudo das variáveis e fatores envolvidos no tema, o que 

tem que ser feito na academia. Esta, por sua vez, tem que estar devidamente aparelhada e preparada, 

especialmente em termos de recursos humanos e materiais, em quantidade suficiente e qualidade 

adequada. Portanto, quaisquer dos níveis dessa academia têm que oferecer condições para que seus 

alunos se aprofundem nos temas relacionados com a conservação do solo e da água. Assim, tais 

níveis de formação devem oferecer a possibilidade de os alunos estudarem profundamente temas 

abordados nas disciplinas diretamente e indiretamente relacionados com a conservação do solo e da 

água. A falta de professores qualificados nessa área do conhecimento, especialmente nos cursos de 

mestrado e doutorado em Ciência do Solo, tem induzido os alunos a deixarem de estudar os 



conteúdos das disciplinas relacionadas com esse assunto nesses cursos. É visível a constatação de 

que professores/orientadores nos cursos de mestrado e doutorado em Ciência do Solo, por não 

terem qualificação em Conservação do Solo da Água, devido ao fato de, não raras vezes, nunca 

terem estudado o assunto, deixam de exigir que seus orientados estudem esses temas durantes seus 

cursos. Isto tem contribuído fortemente para a crescente falta de recursos humanos com o mínimo 

de preparo para atuarem em Conservação do Solo e da Água, o que, via de regra, constitui-se num 

verdadeiro desserviço a essa importante área do conhecimento científico. 

Constatou-se, ainda, na XIX RBMCSA, que a deficiência de quantidade e de qualidade de cientistas 

na área de Uso e Conservação do Solo e da Água no Brasil gera outro problema sério. A falta de 

disponibilidade e de competência desses profissionais para avaliar projetos e propostas de pesquisa 

encaminhadas às agências financiadoras e para avaliar artigos científicos submetidos aos periódicos 

para publicação. Isto prejudica a geração e a difusão de novos conhecimentos acerca do assunto. 

Portanto, atrasa e prejudica o avanço científico nesse campo do conhecimento. Nesse evento, 

levantou-se também a questão de que, seguidamente, revisores científicos e até mesmo editores da 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, por exemplo, preocupam-se exclusivamente com o 

tratamento estatístico dado aos trabalhos que analisam, não raras vezes sem comentários sobre o 

conteúdo científico do mesmo. Isto tem ocorrido especialmente ao analisarem trabalhos na área de 

erosão do solo, por exemplo, o que denota a falta de competência dos revisores e editores para 

emitir parecer consubstanciado sobre a qualidade científica de tais trabalhos. 

 

2. Quanto à pesquisa 

 

Outro pé do tripé que sustenta o domínio na área de Manejo e Conservação do Solo e da Água, é a 

pesquisa básica e aplicada, voltada à prospecção e investigação das relações de causa e efeito que 

envolve esse tema. As discussões mostraram claramente fragilidades da pesquisa nessa área de 

conhecimento no Brasil. A correta e necessária investigação em Conservação do Solo e da Água só 

pode ser conduzida por pesquisadores que tenham sido devidamente preparados, nas áreas 

específicas que compõem essa grande área do conhecimento, ou seja, em erosão do solo e em 

manejo do solo e da água. Em se tratando de erosão hídrica, denota-se a necessidade dos 

especialistas aprofundarem-se e pesquisarem o tema relacionando-o também a outras áreas 

correlatas, tais como a hidrologia e à mecanização agrícola, e não somente ao cultivo do solo. 

Notoriamente, é difícil alguém pesquisar algo relacionado à erosão hídrica do solo, se tiver 

deficiências na formação acadêmica, anteriormente apontadas. 

A fragilidade da pesquisa nesta área do conhecimento no país, tanto em quantidade, quanto, em 

qualidade, decorre, em parte, também da falta de sensibilidade das agências financiadoras para 



definir linhas e injetar recursos na pesquisa básica e aplicada, sobre conservação do solo e da água. 

Também, constata-se a falta de definição de linhas de pesquisa adequadas nesta área por parte das 

próprias instituições oficiais de pesquisa. Ao se analisar os trabalhos científicos enviados para XIX 

RBMCSA, a comissão organizadora do evento constatou que pelo menos 50% deles não se 

relacionavam com conservação de solo e água. Isto revelou, primeiro, a pequena quantidade de 

trabalhos de pesquisa desenvolvidos no Brasil nesta área e, segundo, a dificuldade que muitos dos 

nossos colegas cientistas têm para entender o que é efetivamente CONSERVAÇÃO DO SOLO E 

DA ÁGUA. 

Concluiu-se na XIX RBMCSA, também, que é necessário implantar e desenvolver no Brasil 

programas de pesquisa em conservação do solo, de longa duração, enfatizando a erosão do solo. É 

necessário quantificar a infiltração de água no solo, e as perdas de água, sedimentos minerais e 

orgânicos e produtos químicos solúveis na água e adsorvidos aos sedimentos (nutrientes e 

pesticidas) provenientes da erosão hídrica. É importante centrar essas pesquisas em sistemas de 

manejo conservacionista de solo, no caso das lavouras; em sistemas de manejo intensos, no caso de 

cultivos de espécies hortícolas; em sistemas de uso e manejo do solo com pastagens; e em sistemas 

de produção florestal. Também, é necessário quantificar a real capacidade das diferentes culturas 

em produzir biomassa vegetal, tanto de resíduos da parte aérea, quanto de raízes. Além disso, é 

necessário avaliar a persistência temporal de tais resíduos quando mantidos na superfície ou quando 

incorporados ao solo, visando detectar sua real capacidade de proteger o solo da ação erosiva da 

chuva e do vento, no caso do sistema de semeadura direta. Ademais, as relações solo-água-máquina 

têm que ser investigadas, especialmente nos sistemas de manejo ditos “conservacionistas de solo”. 

Não se pode esquecer, também, que muitos sistemas de cultivo, dentre eles os de espécies 

hortícolas, ao realizarem preparo mecânico intenso do solo, por si só provocam elevada erosão, 

comparados com sistemas de cultivo de outras espécies vegetais em lavouras extensivas de grãos e 

cereais. Também, é importante conhecer o comportamento dos atributos físicos, químicos e 

biológicos dos solos conduzidos sob esses sistemas de uso e manejo. 

As pesquisas em conservação do solo e da água devem ser regionalizadas no Brasil, e conduzidas 

por longo tempo, de acordo com o padrão climático e o tipo de solo, principalmente, e conduzidas 

por instituições de pesquisa devidamente aparelhadas para tal, como a EMBRAPA, órgãos estaduais 

de pesquisa e as universidades públicas. Para isso, é absolutamente necessário realizar 

levantamentos detalhados dos solos no Brasil, bem como definir a aptidão agrícola dos mesmos 

com base na sua capacidade de uso. No caso da erosão hídrica, em especial, é indispensável 

retomar-se a pesquisa em nível nacional, se possível em redes de experimentos, tanto sob chuva 

natural, quanto chuva simulada com simuladores adequados. Os dados já existentes e conhecidos 

oriundos das pesquisas em erosão do solo, bem como os que ainda deverão ser obtidos a partir de 



novas pesquisas, deverão ser sistematizados, organizados e adequadamente tratados, para 

comporem bancos de dados. Esses resultados são fundamentais para aplicar os conhecimentos 

gerados pela pesquisa. Assim, mais facilmente os dados poderão ser utilizados para alimentar os 

modelos preditivos de erosão já existentes e para elaborar novos modelos, com o fim último de 

elaborar projetos de planejamento de uso, manejo e conservação do solo e da água em base 

conservacionista e quantitativa, e aplicá-los na prática por meio da extensão rural. De modo 

especial, essas pesquisas deverão direcionar-se para a proposição de práticas conservacionistas 

básicas, como é o caso da cobertura e rugosidade superficial do solo e complementares, como é o 

caso de terraços agrícola, necessárias para o pleno manejo do excesso de água da chuva gerado nos 

sistemas de manejo conservacionista do solo. 

 

3. Quanto à transferência de tecnologia 

 

Apesar dos conhecimentos já consolidados e disponíveis para o meio rural na área de Manejo e 

Conservação do Solo e da Água no Brasil, observa-se um grande descaso para os serviços voltados 

à transferência desses conhecimentos aos usuários finais, ou seja, aos trabalhadores da terra. 

Certamente isso explica, ao menos em parte, o fato de a erosão hídrica do solo ter se tornado 

novamente visível na paisagem agrícola do País. A tarefa de transferir os conhecimentos, 

idealmente deve ser feita pela extensão rural, oficial, desvinculada de interesses outros que não 

sejam os de contribuir para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Uma extensão rural 

oficial, devidamente aparelhada e preparada para orientar a adoção de sistemas de manejo e práticas 

conservacionistas do solo, terá o poder de promover mudanças seguras em sistemas de manejo e de 

recomendar práticas conservacionistas adequadas, em relação ao solo e água. Evitará também, a 

adoção de sistemas de manejo inadequados e o emprego de práticas conservacionistas de forma 

não-sistêmica, o que tem se tornado recorrente no Brasil entre os agricultores e é causa de boa parte 

dos insucessos no controle da erosão hídrica em áreas agrícolas.  

Da reflexão recém exposta depreende-se que a solução dos problemas de transferência de 

tecnologia, embora necessite fazer parte da agenda de professores e pesquisadores em Ciência do 

Solo, depende da existência de políticas públicas, decisão esta que deve partir de todas as instâncias 

de governo. Em nível nacional e em níveis estaduais e municipais, essas políticas praticamente não 

existem atualmente no país, com raras e pontuais exceções, cuja conclusão tornou-se óbvia durante 

as conferências que trataram desse tema na XIX RBMCSA. Constatou-se que no Brasil existem 

unicamente poucos projetos de extensão rural, pontuais e de curta duração, voltados para assuntos 

específicos, em geral efêmeros e com viés ambientalista, mas totalmente desvinculados das demais 

políticas públicas. 



A quase que total ausência de extensão rural oficial no Brasil, tem gerado situações desastrosas 

quanto à adoção de práticas conservacionistas por agricultores no meio rural. Sabidamente, a 

presença de resíduos vegetais na superfície do solo reduz as perdas de solo no sistema de semeadura 

direta, com muito menor eficácia na redução das perdas de água e de nutrientes de plantas que 

continuam a ocorrer nesse sistema de manejo do solo, constituindo-se sério problema ambiental. As 

perdas de água que continuam sendo altas, mesmo na semeadura direta, não são consideradas um 

problema, já que, aparentemente, a água “sai limpa” das lavouras. Isto tem ocasionado distorção de 

interpretação das causas e efeitos da erosão hídrica do solo e das medidas de seu controle. Tem, 

inclusive, disseminado a idéia de que este fenômeno está finalmente controlado. As afirmações de 

que inexiste erosão nas lavouras são feitas por agricultores e técnicos, inclusive agrônomos, 

representantes de empresas de insumos químicos variados e de cooperativas, como estratégia para 

agradar agricultores e, assim, mais facilmente vender insumos e máquinas. Como a extensão rural 

oficial praticamente não mais atua no Brasil, na forma de política pública, a afirmação de 

inexistência de erosão hídrica no “plantio direto” passa a ser a única verdade. Essa foi uma cruel 

constatação dos congressistas presentes na XIX RBMCSA. 

É preciso considerar que o solo e a água são recursos estratégicos, não renováveis e, por isso, 

constituem-se em patrimônio da humanidade. Esses recursos são indispensáveis para a 

sobrevivência dos seres vivos no planeta e, por isso, temos que reconhecer o problema de sua não 

conservação, inclusive pela falta de transferência de tecnologias de maneira adequada, o que torna 

necessário e urgente investir maciçamente na solução desse problema. 

 

4. Quanto às atribuições e responsabilidades 
 

Incontestavelmente, tanto cientistas de solo, quanto entidades de classe como a SBCS e seus 

Núcleos Regionais, não estão desempenhando a contento as suas funções no nosso país. Não se está 

dizendo que tudo está errado, mas, é preciso dizer que se pode fazer mais e melhor em termos de 

iniciativas. É preciso refletir mais e melhor sobre as atribuições e responsabilidades dessas 

instituições, sobre a situação em que se encontram os solos do nosso país, nos seus biomas. É 

necessário conscientizar-se de que a responsabilidade maior sobre o solo, como principal meio para 

crescimento vegetal e produção de alimentos na Terra, é dos cientistas de solo. Assim, esses 

cientistas devem fazer o máximo esforço no sentido de mostrar ao governo a importância do solo 

para a sociedade, para ela se conscientize a respeito e, assim, também se sinta responsável pela sua 

conservação e apóie as iniciativas dos cientistas. Enquanto não se fizer isso, o solo continuará sendo 

visto unicamente como um piso, um substrato inerte, sobre o qual se caminha e se constroem 

edificações e estradas, e nada mais. Essa é a razão pela qual a grande maioria das pessoas não dá 



importância ao solo, pois quase nada sobre ele é noticiado pela mídia, contrariamente ao que se 

verifica com outros recursos essenciais, como falta de água, derrubada de florestas, mudanças 

climáticas, poluição da atmosfera, etc. sobre os quais se noticia e a população fica informada e 

conscientizada. Dessa forma, urge que os cientistas de solo cumpram o seu papel, tornando a 

Ciência do Solo mais conhecida e valorizada por todos. 

 

5. Quanto à responsabilidade do governo 
 

O maior patrimônio de um povo é o solo superficial e, base nação, cultivá-lo adequadamente é 

engrandecê-la. Aparentemente, o governo brasileiro não conhece esta frase e nem o seu significado, 

pois, ainda não a está dando o devido valor. Até os dias atuais, nenhum governo brasileiro, 

realmente se preocupou com o uso dos solos do nosso país, nem para fins agrícolas, nem para 

recreação, abrigo da flora e fauna e sustentação de obras de engenharia. Já deveria tê-lo feito, uma 

vez que qualquer governo tem obrigação, cívica e moral, de se comprometer com a preservação 

desse recurso natural essencial. Contudo, julga-se que essa omissão do governo no cuidado com o 

solo brasileiro também ocorre com os cientistas de solo, e com a entidade de classe que os 

representa, os quais teriam a obrigação de fazer o governo entender isso. 

 

As expectativas e as sugestões 

 

1. Quanto à formação de recursos humanos 

 

1.1. Discutir profundamente o ensino de solos nos cursos de graduação, especialmente em Ciências 

Agrárias no Brasil. 

1.2. Definir um perfil para o cientista de solo brasileiro, baseado no tradicional elenco de disciplinas 

em Ciência do Solo, e tornando obrigatória a disciplina de conservação do solo e da água, no seu 

molde clássico, incluindo o conteúdo de erosão do solo. 

1.3. Incluir no processo de seleção de candidatos à pós-graduação em Ciência do Solo no Brasil, 

avaliação da capacidade intelectual e aptidão do candidato para desenvolver atividades de pesquisa 

e de ensino. 

1.4. Obrigatoriamente, incluir uma ou mais disciplinas que trate de aspectos pedagógicos nos planos 

de ensino dos pós-graduandos, obviamente, após o requisito de número 1.3 ter sido satisfeito. 

1.5. Discutir profundamente para quem conceder o título de mestre e/ou de doutor em Ciência do 

Solo no Brasil, baseado na formação em nível graduação que abranja disciplinas de solo, como 



morfologia e gênese, levantamento e classificação, química, física, biologia e, principalmente, 

conservação do solo e da água com ênfase em erosão do solo e seu controle. 

1.6. Discutir profundamente a situação atual de estímulo, por parte da CAPES, à formação de 

grande número de mestres e de doutores no Brasil, sem a mesma preocupação com a qualidade 

desses cientistas, no caso, especialmente na área de Ciência do Solo. 

1.7. A CAPES deve incluir um exame nacional de ensino de pós-graduação em Ciência do Solo nos 

seus critérios de avaliação de qualidade destes cursos no Brasil, para avaliar a real formação e 

competência dos cientistas, o qual seria aplicado antes da defesa de dissertação ou tese. Os 

avaliadores seriam escolhidos pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, dentre os membros 

mais qualificados de seu quadro de sócios. 

1.8. A CAPES deve monitorar os egressos de cursos de pós-graduação em Ciência do Solo no 

Brasil, a partir da obtenção do título de mestre e/ou doutor, por, pelo menos, dois ou três anos, de 

modo a saber onde se encontram e que atividades estão desenvolvendo. Desta forma, será possível 

avaliar a real necessidade de demanda e o nível dos cientistas em Ciência do Solo no nosso país e se 

está havendo coerência entre a formação por eles recebida e o adequado aproveitamento dos 

mesmos pela sociedade. 

 

2. Quanto à pesquisa 

 

2.1. Desenvolver pesquisas interdisciplinares, envolvendo os diversos ramos da Ciência do Solo, 

bem como outros correlatos, quando for o caso. Aumentar o número de pesquisas em campo, 

especialmente aquelas relacionadas ao estudo da erosão e métodos de seu controle, voltadas para a 

solução de problemas reais que estejam causando prejuízos aos solos brasileiros e ao ambiente 

como um todo. 

2.2. Realizar um inventário nacional de necessidades e prioridades de pesquisa em Ciência do Solo, 

baseado num mapa de uso atual das terras agrícolas brasileiras e de degradação do solo. Esse 

levantamento deve ter a iniciativa e ser coordenado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 

com o apoio dos seus Núcleos Regionais e outras entidades e instituições, como universidades, 

Embrapa, Ematers, Secretarias de Agricultura, Ministério de Desenvolvimento Agrário, etc., 

devendo ser reavaliado e atualizado de tempo em tempo. Essas informações deveriam ser enviadas 

aos cursos de pós-graduação em Ciência do Solo no Brasil, a CAPES, ao CNPq, à FINEP, às 

Secretarias de Agricultura, ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, entre outros, servindo de 

base na tomada de decisão para admissão de alunos em cursos de pós-graduação em Ciência do 

Solo, na concessão de recursos financeiros para pesquisa e para bolsas de estudo e nas ações de 



governo, podendo ser aproveitadas para outras finalidades, como subsídio na taxação de impostos e 

na avaliação do valor da terra rural. 

2.3. Formar bancos de dados de pesquisa em cada ramo ou divisão da Ciência do Solo brasileira, 

também com iniciativa e coordenação geral da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, apoiada 

pelos seus Núcleos Regionais e outras entidades e instituições do gênero, para subsidiar a adoção de 

práticas agrícolas eficazes dos pontos de vista conservacionista e econômico, e para desenvolver 

modelos de predição em fenômenos e processo relacionados à Ciência do Solo. 

2.4. O CNPq e a CAPES, bem como os outros órgãos de fomento à pesquisa, nacionais e estaduais, 

devem incluir editais para projetos de pesquisa transversais, abrangendo diversas áreas correlaras à 

Ciência do Solo, como ligadas ao uso pesticida, mecanização agrícola, hidrologia, etc. Também, o 

CNPq deve valorizar, no curriculum vitae dos pesquisadores, a participação dos mesmos em 

atividades de extensão e não somente o número de publicações oriundas da pesquisa científica. 

 

3. Quanto à transferência de tecnologia 

 

3.1. Restabelecer o triângulo ensino x pesquisa x extensão nas instituições que tratam da 

agropecuária no Brasil, com especial ênfase e respaldo à rede oficial brasileira de extensão rural, a 

EMATER nacional e suas congêneres estaduais. 

3.2. Reservar, sempre que oportuno, espaço efetivo para a participação da extensão rural e de 

agricultores, nos eventos de Ciência do Solo brasileiros, tanto no que diz respeito a manifestações e 

reivindicações, quanto, a participação na forma de palestras e conferências. Dessa forma, cria-se 

condição para a retroalimentação da Ciência do Solo, no que diz respeito à melhor definição de suas 

linhas de pesquisa. 

3.3. Desenvolver ações de cooperação mútua entre pesquisadores e extensionistas, com vistas à 

produção de materiais, de caráter técnico de divulgação, como boletins, folhetos, folders, vídeos, 

etc. sobre solos, para uso por extensionistas, agricultores e, público em geral. Estas ações poderiam 

também ser de iniciativa e coordenadas pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e apoiada 

pelos seus Núcleos Regionais e outras entidades e instituições do gênero. 

3.4. A CAPES e o CNPq devem incluir atividades de extensão e correlatas, como palestras, dias de 

campo, etc., nas suas avaliações de qualidade de cursos de pós-graduação e de desempenho 

profissional em Ciência do Solo no Brasil. 

3.5. O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) deve desenvolver e viabilizar linhas de crédito 

específicas e com taxas de juros atraentes, aos agricultores que desenvolvem ou pretendem 

implantar projetos e desenvolver agricultura conservacionista no país. Também, o MAPA deve 



imediatamente desenvolver um programa nacional de manejo e conservação do solo e da água no 

Brasil. 

3.6. O Ministério Desenvolvimento Agrário deve criar chamadas públicas para projetos de ações de 

Assistência Técnica e Extensão Rural em manejo e conservação do solo e água no país. Nos 

estados, os governos devem criar legislação específica sobre solo e água, como por exemplo Código 

Estadual de Solo e Água. 

 

4. Quanto às atribuições e responsabilidades 
 

4.1. Aproveitar as datas comemorativas alusivas aos recursos naturais e ao ambiente e desenvolver 

atividades relacionadas a elas, como eventos especiais, programas de rádio e televisão, notícias em 

jornais, enfim, divulgar a respeito, para chamar mais ainda a atenção. Por exemplo, 15 de abril é o 

Dia Nacional da Conservação do Solo no Brasil, instituído desde 1989. Assim, a Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo e seus Núcleos Regionais muito bem poderiam usar esta data como 

referência para divulgar a Ciência do Solo para a sociedade em geral e para o próprio governo. 

 

5. Quanto à responsabilidade do governo 
 

5.1. O Governo Federal deve criar imediatamente mecanismos legais no país, e fazê-los cumprir, 

para orientar o uso correto do solo nacional, do ponto de vista de sua capacidade de uso. Além 

disso, deve estimular os produtores para que, dentro de cada gleba de solo usado corretamente, 

implementem sistemas de manejo conservacionista e apliquem práticas de conservação do solo e da 

água visando reduzir a erosão hídrica. É inadmissível que o governo se preocupe tanto com o pré-

sal e outras riquezas do subsolo brasileiro, recursos importantes, mas, não essenciais à vida, e deixe 

de considerar o solo que é um recurso natural essencial à vida, e não renovável na escala de tempo 

do ser humano. Assim, a tarefa de fazer o governo brasileiro entender e assumir formalmente sua 

responsabilidade no cuidado com o solo brasileiro, é um dos principais desafios dos cientistas de 

solo no nosso país e, por isso, a Ciência do Solo brasileira clama por um posicionamento claro e 

firme dos governantes, colocando-se a disposição para colaborar em ações voltadas ao uso racional 

e à conservação do solo e da água. 
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